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100 let rybářského spolku
ve Staňkově

			

Číslo 103

Letošní rok je pro staňkovské rybáře ve znamení oslav
stého výročí založení spolku.
Již první oslavnou akcí byl tradiční 37. rybářský
ples pořádaný koncem ledna. Výběrem hudby, sestaveným
programem a výzdobou se lišil od předcházejících, což všichni
přítomní hodnotili velice kladně.
I výroční členská schůze konaná v březnu proběhla ve
slavnostním duchu a význam této schůze zvýšilo předání ocenění
členům. Nejvyšší svazové vyznamenání „Medaile za mimořádné
zásluhy o rozvoj ČRS“ byla předána p. Hanzlíkovi, toto ocenění
měl dosud jen p. Klír.
Největší oslavná akce proběhla v sobotu 25. srpna v
nově zrekonstruovaném objektu Malého mlýna. Po uvítání a
připomenutí stoleté historie spolku bylo připraveno pohoštění pro
členy, sponzory a hosty, vítáni byli všichni příznivci rybářského
sportu. O příjemnou zábavu se postaral se svým vystoupením
p. Khas a Adriana. Rovněž připravená tombola zvýšila počet
účastníků, a protože i počasí nám přálo, považujeme akci za
velmi zdařilou.		
Václav Velenovský, předseda
Na této slavnostní akci MO Českého rybářského svazu
seznámil jeho předseda Václav Velenovský přítomné s historií
organizovaného rybářství ve Staňkově. Ve velmi zajímavé
přednášce zmínil vlastní počátek – schválení stanov „Spolku
rybářského pro Staňkov a okolí“ c. a k. místodržitelstvím. Právo
rybolovu na naší řece v té době mělo panství trauttmannsdorffské
a chotěšovské, které rybolov samo neprovádělo, nýbrž toto
pronajímalo různým jednotlivcům za menší poplatek a o
hospodaření v řece se nijak nestaralo. Protože se chytalo převážně
do sítí případně vrší, ryb postupně ubývalo a v oblibu přicházelo
chytání na udici. V té době vznikla myšlenka na zřízení rybářského
spolku, který by získal sám právo rybolovu a staral se nejen o to,
aby ryby byly zákonitým a slušným způsobem loveny, ale také
o to, aby stav ryb ve vodě se rozmnožoval uměle, nasazováním
potěru získaného jinde. Myšlenka se ujala ihned, ale bohužel
bylo napoprvé pro neúčast a nezájem od schůze upuštěno.
Toto však neodradilo tehdejší milovníky rybářského
sportu. Po dohodě s několika zájemci sem pozval pan Petr
Vacík, mistr zednický, podruhé experta zemědělské rady,
a to na podzim roku 1912. Expert zde pobyl asi 3 dny, celý
zdejší terén s p. Vacíkem prochodil a prostudoval a dal potřebné
pokyny stran chovu a lovu ryb, jakož i k zřízení rybářského
spolku. Předběžné práce byly předány p. Petru Vacíkovi, který
s nevšední ochotou a pílí vše potřebné obstaral a připravil. Ještě
téhož roku byla svolána ustavující schůze a spolek s 8 členy
založen.
Předsedou spolku byl zvolen zdejší praktický lékař
pan MUDr. Jiří Jírovec, který spolek až do svého odchodu na
zasloužený odpočinek svědomitě řídil (z článku p. Františka
Kupky v publikaci Staňkovsko z r. 1945).
Pan V. Velenovský pak popsal celou historii rybářského
spolku až do dnešní doby, činnost odbornou i společenskou, první
pokusy o rybářské závody, vysazování candátích jiker, kapřího i
jiného plůdku, úhořího monté apod. Vzpomněl tragickou otravu
ryb na třech čtvrtinách našeho povodí, budování rybníků u
Strachotína a rybníka Víšek II.
Rybáři ve Staňkově mají za sebou bohatou historii,
spoustu práce i úspěchů a do dalších let jim přejeme mnoho
radosti jejich pozdravem „Petrův zdar“!
Za použití materiálu, který poskytl p V. Velenovský ,
redakce Staňkovska.
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zadavatele akce „Silnice III/18323-průtah
obcí Krchleby“ tj. Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., k novým skutečnostem ve správním řízení vedeném u Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže.
Usnesení z jednání rady města dne Usnesení z jednání rady města dne
13. 6. 2012
16.5.2012
Rada města schvaluje
- organizaci dětského dne, který se uskuteční 26. 5. 2012, a poskytnutí příspěvku
města do 30.000,- Kč na jeho pořádání,
- žádost Diakonie ČCE-střediska Západní
Čechy, Prokopova 25, Plzeň o poskytnutí příspěvku na podporu sociální služby
„Centrum denních služeb v Merklíně“ a
schválila poskytnutí fin. příspěvku ve výši
8.000,- Kč,
- žádost Junáka - 4. oddíl Staňkov o poskytnutí nákladního auta na převoz podsad a matrací na tábořiště u Chudenic a
zpět ve dnech 30. 6. a 14 .7. 2012,
- nájemní smlouvu, uzavřenou mezi městem Staňkov a Lesy Staňkov s.r.o. na pronájem lesních pozemků o celkové výměře 408,8044 ha, které jsou ve vlastnictví
města,
doporučuje
- zastupitelstvu města schválení prodeje
v majetku města – nemovitosti čp. 216,
Jankovského ulice, Staňkov, Plzeňskému
kraji. Objekt bude následně využit k realizaci projektu „Transformace Domova pro
osoby se zdravotním postižením Stod.“
Usnesení z jednání rady města dne
30. 5. 2012
Rada města schvaluje
- žádost SDH Ohučov o poskytnutí fin. příspěvku města na pořádání dětského dne
3. 6. 2012. Bylo rozhodnuto o poskytnutí
příspěvku ve výši 3.000,- Kč,
- žádost Zdeňka Procházky, Nakladatelství Českého lesa, Domažlice, Vodní 18
o příspěvek města na vydání publikace
s názvem „Pivovary a pivovárky v okrese
Domažlice“.
Rada schválila poskytnutí příspěvku ve
výši 3.000,- Kč,
- poskytnutí fin. částky do výše 4.000,- Kč
oddílu Stříbrná rosa Staňkov na posekání
trávy na tábořišti v Mezholezích,
- rozpočtové opatření č. 1 – rozpočtové změny v rozpočtu města na r. 2012.
Upravený rozpočet po změnách bude činit
v příjmové části 52 641 130,18,- Kč a ve
výdajové části 94 676 624,18 Kč. Financování bude činit 42 035 494,- Kč,
bere na vědomí
- děkovný dopis Boxerklubu ČR, ÚP Staňkov za pomoc a podporu, která byla městem poskytnuta na pořádání Oblastní výstavy psů 8. 5. 2012.
- v souvislosti s budovanou akcí města –
odkanalizování obce Krchleby vyjádření

Rada města schvaluje
- návrh bytové komise na přidělení bytu
v majetku města do nájmu - byt. jednotka
č. 3 o velikosti 1+1, v bytovém domě čp. 16,
Nádražní ulice, Staňkov, p. Marcele Beranové, Hlohová čp.88,
- pro pouťové slavnosti ve dnech 27. 7. až
30. 7. 2012 harmonogram pro ukončení hudebních a pouťových produkcí,
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s.
Děčín, číslo smlouvy IV-12-0007470/1 na
pozemku p. č. 2000/5, v k.ú. Staňkov město, č.p. 9, náměstí TGM,
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši
10.000,- Kč hudební skupině Airbag Staňkov na nahrávání CD.
Usnesení z jednání rady města dne
27. 6. 2012
Rada města schvaluje
- žádost Filipa Štengla, Staňkov, Americká
186 o pronájem prostor LD dne 1. 12. 2012
za účelem konání taneční zábavy,
- žádost vedoucí Městské knihovny Staňkov o odpis knih z městské knihovny,
- žádost Svazu postižených civilizačními
chorobami, ZO Staňkov o proplacení faktury za autobusovou dopravu zájezdu dne
22. 7. 2012.
Usnesení z jednání zastupitelstva města
konaného dne 27. 6. 2012
Zastupitelstvo schvaluje
- bez výhrad celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2011 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek město
Staňkov za období od 1. 1. do 31. 12. 2011
vydané auditorskou společností ADU.CZ
s.r.o. na základě provedeného přezkoumání hospodaření ve dnech 3. - 4. 11. 2011 a
20. - 21. 3. 2012,
- změny v rozpočtu města r. 2012 - rozpočtové opatření č. 2 s tím, že upravený rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části 53 658 200,18 Kč a ve výdajové
části 96 166 194,18 Kč. Financování bude
činit 42 507 994,- Kč,
- prodej pozemku parc.č. 3377/5, dle KN, o
výměře 27 m2, v k.ú. Staňkov-město, Ludmile a Jiřímu Bekovým, Staňkov, Puclická
99. Cena za 1m2 105,- Kč, cena za prodej
celkem: 2.835,- Kč. Náklady na vyhotovení
GP a náklady řízení hradí kupující,
- Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí mezi ČR – Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových a městem na
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převod pozemků parc. č. 105/4 o výměře
165 m2 a 264/2 o výměře 793 m2, obě dle
KN a v k.ú. Krchleby z vlastnictví ČR na
město,
- koupi pozemků, p.č. 2101, dle KN, o výměře 64 m2, parc. č. 1768/1, dle KN, o
výměře 107 m2 , a parc. č. 1764/3, dle KN,
o výměře 568 m2, všechny v k.ú. Staňkovměsto od AGRO Staňkov, Plzeňská 350.
Výměra celkem: 739 m2, cena za l m2
60,- Kč, kupní cena celkem: 44.340,- Kč,
náklady spojené s koupí hradí kupující,
- koupi pozemků p.č.679/8, dle KN, o výměře 285 m2, a p.č. 679/11, o výměře
465 m2, dle KN, oba v k.ú. Staňkov-ves,
od manželů Hedviky a Luboše Oulíkových,
Bezručova 143, Staňkov. Cena za 1 m2
105,- Kč, Výměra celkem 750 m2. Kupní
cena celkem: 78.750,- Kč. Náklady řízení
a GP hradí kupující,
- koupi pozemku p.č.367/58, dle KN, o
výměře 320 m2, v k.ú. Staňkov-ves, od
Anny Šatrové, Nádražní 693, Stod a Petra
Osvalda, Hlohová 3. Cena za 1 m2 150,Kč. Kupní cena celkem: 48.000,- Kč. Náklady řízení hradí kupující,
- prodej pozemků p.č.795/57, dle KN, o
výměře 77 m2, 795/42, dle KN, o výměře
312 m2, 889/7, dle KN, o výměře 248 m2,
795/62, dle KN, o výměře 221 m2, 795/63,
dle KN, o výměře 318 m2, vše v k.ú. Staňkov - ves, panu Luďkovi Stauberovi, Slepá 426, Staňkov. Výměra celkem: 1176
m2, cena za 1 m2: 60,- Kč, cena za prodej
celkem: 70.560,- Kč. Náklady řízení hradí
kupující.
- Smlouvu o budoucí smlouvě kupní, uzavřenou mezi městem Staňkov (jako budoucím prodávajícím) a Plzeňským krajem
(jako budoucím kupujícím) na prodej nemovitostí v majetku města:
- pozemku parc. č. st. 244, o výměře 962 m2,
- budovy č.p. 216 na pozemku parc. č. st.
244, zapsaných na LV č. 1 pro obec Staňkov a k.ú. Staňkov-město. Kupní cena
2.445.730,- Kč,
- žádost o bezúplatný převod pozemku
p.č. 3026, dle EN, o výměře 70 m2, v k.ú.
Vránov, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví města Staňkov,
- bezúplatný převod pozemku p.č. 3026,dle
EN, o výměře 70 m2, v k.ú. Vránov, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví města
Staňkov,
- přijetí kontokorentního úvěru na 1 rok,
s pohyblivou úrokovou sazbou l M PRIBOR
+1,31% p. a., na částku 1.000.000,- Kč.
Usnesení z jednání rady města dne
25. 07. 2012
Rada města schvaluje
- žádost Filipa Štengla, Staňkov, Americká 186 o bezplatný pronájem prostranství
v majetku města u lávky ve dnech 27. - 29.
7. 2012 za účelem pořádání pouťových
slavností,
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- rozpočtové opatření č. 3 – rozpočtové změny v rozpočtu města na r. 2012.
Upravený rozpočet po změnách bude činit
v příjmové části 53 889,18,- Kč a ve výdajové části 96 397 194,18 Kč,-. Financování bude činit 42 507 994,- Kč,
- poskytnutí 15.000,- Kč FK Staňkov, o.s.
jako příspěvek města na dofinancování
akce „bezpečné branky“,
- Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytování služeb, provozování sběrného dvora
mezi městem Staňkov a AVE sběrné suroviny a.s. Plzeň, Cvokařská 3 ke dni 31.
7. 2012,
- Smlouvu o dílo o provozování sběrného
dvora odpadů uzavřenou mezi městem
Staňkov a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Plzeň, Hankova 2759/14 s platností od 1. 8. 2012.
Usnesení z jednání rady města dne
8. 8. 2012
Rada města schvaluje
- rozpočtové opatření č. 4 – rozpočtové změny v rozpočtu města na r. 2012.
Upravený rozpočet po změnách bude činit
v příjmové části 54 015 900,18,- Kč
a ve výdajové části 96 538 894,18 Kč. Financování bude činit 42 522 994,-Kč,
- příjmy z exekuce na majetek Tomáše
Macka, Praha 5 ve výši 106 700 Kč, které
byly použity na rekonstrukci dětského hřiš-
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tě ve Staňkově (33 000,-Kč) a opravu střechy kapličky na Mastníku (73 700,- Kč),
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na parc. č. 1122, 1568,
926/6 a st. 305, všechny v k.ú. Staňkovves, uzavřenou mezi městem a GA Energo
technik, Plzeň, Na Střílně AB za účelem připojení nového odběrného místa elektroenergetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení z jednání rady města dne
22. 8. 2012
Rada města schvaluje
- výši nájemného v nebytových prostorech
zrekonstruované hlavní budovy zdravotního
střediska a přístavby rehabilitace, Staňkov,
Nádražní 19, na 555,- Kč/m2/rok, zálohy
za vytápění a ohřev vody na 372,- Kč/m2/
rok, zálohy za vodné a stočné na 19,50 Kč/
m2/rok, zálohy za elektřinu ve společných
prostorech na 25,50 Kč/m2/rok, zálohy za
služby na 103,-Kč/m2/rok. Zálohové platby
budou 1x ročně vyúčtovány dle skutečné
spotřeby,
- žádosti ODS, OS Domažlice o umístění
reklamního poutače při předvolební kampani v rozsahu 1,2 × 1,2 m, výška 2,5 m na
náměstí T. G. Masaryka v termínu 28. 9. do
21. 10. 2012,
- návrh bytové komise na přidělení bytu
v majetku města do nájmu následujícím
občanům:

- bytu č. 9 v bytovém domě č. 389, U Pošty, Staňkov, o velikosti 3+1, p. Zdeňku Súkeníkovi, bytem tamtéž, v menším bytě č.
7 o velikosti 1+1,
- bytu č. 9 v bytovém domě č. 85, Komenského ul., Staňkov, o velikosti 2+1 p. Haně Havránkové, bytem Staňkov, Nádražní č. 16,
- žádost p. Mgr. Šobra, pověřeného řízením ZŠ a doporučením MěÚ-MTBS o přidělení bytu o velikosti 2+1 v budově ZŠ,
Komenského 196, učitelce ZŠ, p. Mgr. Petře Bělové, trvale bytem Dvorec 265 s tím,
že byt je přidělen pouze na dobu pracovního poměru jmenované v ZŠ Staňkov.
V případě ukončení pracovního poměru
bude byt do 1 měsíce uvolněn. Vrácením
nevzniká nárok na přidělení jiného bytu
v majetku města,
- žádost Aeroklubu Staňkov o fin. příspěvek ve výši 10.000,- Kč (2 × 5.000,- Kč) pro
člena oddílu p. Martina Zahálku na účast
na plachtařském mistrovství ČR v kategorii junioři a kategorii muži v r. 2012,
bere na vědomí
- děkovný dopis ZO Českého zahrádkářského svazu Staňkov městu za bezplatné
poskytnutí prostor Lidového domu a pomoc při realizaci výstavy květin ve dnech
10. - 12. 8. 2012.
V. Žáček, M. Kastlová, J. Steinbach

Podněty do nového územního plánu

Odbor výstavby Městského
úřadu ve Staňkově sděluje, že v současné době probíhají průzkumy a
rozbory území, které jsou potřebné
pro zadání nového územního plánu
města Staňkova. Řešené území, na
které se územní plán bude zpracovávat, zahrnuje celé správní území
města Staňkova, ke kterému náleží
katastrální území Staňkov – město,
Staňkov – ves, Krchleby, Ohučov a
Vránov.
Součástí průzkumů a rozborů

je rovněž shromažďování podnětů od
vlastníků pozemků, kteří mají zájem
o provedení změny z hlediska jejich
nového využití. Z tohoto důvodu se
tito vlastníci pozemků vyzývají, aby
podali příslušnou žádost na stavební
úřad ve Staňkově. Formulář žádosti
je k dispozici v kanceláři stavebního
úřadu ve Staňkově nebo ke stažení na internetových stránkách města
www.mestostankov.cz. K této žádosti
je nutné přiložit snímek z katastrální
mapy s vyznačením pozemku, na kte-

rém má být změna využití pozemku
provedena.
Informace o podání podnětů
do územního plánu byla zveřejněna
prostřednictvím internetových stránek města Staňkova a na úředních
deskách jednotlivých částí od 26. 6.
2012 s termínem podání podnětů do
31. 8. 2012. Tato lhůta se prodlužuje
do 31. 10. 2012.
Ing. Marcela Vostracká

37. výstava květin v Lidovém domě

Od 10. do 12. srpna proběhla tradiční, letos již 37. letní výstava květin v Lidovém domě. Jako vždy se těšila zájmu návštěvníků ze Staňkova, z okolí i ze vzdálených míst. Zájemci
si mohli opět zakoupit nejrůznější květiny a výpěstky zahrádkářů.

Staňkovsko					
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MĚSTO STAŇKOV
Náměstí T. G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov, tel.: 379492411, Fax: 379492125 email: starosta@mestostankov.cz

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
dle §39 odst. 1 zákona o obcích
Schváleno radou města Staňkov usnesením č. 250 ze dne 5. září 2012
V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění,
zveřejňujeme záměr města Staňkov pronajmout nebytové prostory ve Staňkově,
ulice Nádražní č.p. 19.
Jedná se o prostory v nově zrekonstruované budově zdravotního střediska
a novostavbě rehabilitace.

Předmětem měsíčního nájmu jsou:
Ordinace č. 1 - praktický lékař
nájemné 70,63 m2
vytápění, ohřev vody
vodné+stočné
elektřina, společné prostory
služby
Po zaokrouhlení měsíčně celkem

3 266,64 Kč
2 189,53 Kč
114,77 Kč
150,09 Kč
606,27 Kč
6 327,00 Kč

Ordinace č. 2 - dětský lékař
nájemné 70,70 m2
vytápění, ohřev vody
vodné+stočné
elektřina společné prostory
služby
Po zaokrouhlení měsíčně celkem

3 269,88 Kč
2 191,70 Kč
114,89 Kč
150.24 Kč
606,84 Kč
6 334,00 Kč

Ordinace č. 3 - praktický lékař
nájemné 56,83 m2
vytápění, ohřev vody
vodné+stočné
elektřina, společné prostory
služby
Po zaokrouhlení měsíčně celkem

2 628,39 Kč
1 761,73 Kč
92,35 Kč
120,76 Kč
487,79 Kč
5 091,00 Kč

Ordinace č. 4 - zubní lékař
nájemné 54,33 m2
vytápění, ohřev vody
vodné+stočné
elektřina, společné prostory
služby
Po zaokrouhlení měsíčně celkem

2 512,76 Kč
1 684,23 Kč
88,29 Kč
115,45 Kč
466,33 Kč
4 867,00 Kč

Ordinace č. 5 - zubní lékař
nájemné 48,23 m2
vytápění, ohřev vody
vodné+stočné
elektřina, společné prostory
služby
Po zaokrouhlení měsíčně celkem

2 230,64 Kč
1 495,13 Kč
78,37 Kč
102,49 Kč
413,97 Kč
4 321,00 Kč

Ordinace č. 6 - praktický lékař
nájemné 45,88 m2
vytápění, ohřev vody
vodné+stočné
elektřina, společné prostory
služby
Po zaokrouhlení měsíčně celkem

2 121,95 Kč
1 422,28 Kč
74,56 Kč
97,50 Kč
393,80 Kč
4 110,00 Kč

Ordinace č. 7 - praktický lékař
nájemné 53,78 m2

2 487,33 Kč

vytápění, ohřev vody
vodné+stočné
elektřina, společné prostory
služby
Po zaokrouhlení měsíčně celkem

1 667,18 Kč
87,39 Kč
114,29 Kč
461,61 Kč
4 818,00 Kč

Ordinace č. 8 - univerzální, personální zázemí
2 632,09 Kč
nájemné 56,91 m2
vytápění, ohřev vody
1 764,21 Kč
vodné+stočné
92,48 Kč
elektřina, společné prostory
120,93 Kč
služby
488,48 Kč
Po zaokrouhlení měsíčně celkem
5 098,00 Kč
Ordinace č. 9 - univerzální, pracovna lékařů
2 065,06 Kč
nájemné 44,65 m2
vytápění, ohřev vody
1 384,15 Kč
vodné+stočné
72,56 Kč
elektřina, společné prostory
94,88 Kč
služby
383,25 Kč
Po zaokrouhlení měsíčně celkem
4 000,00 Kč
Ordinace č. 10 - univerzální, logopedická poradna
1 330,15 Kč
nájemné 28.76m2
vytápění, ohřev vody
891,56 Kč
vodné+stočné
46,74 Kč
elektřina, společné prostory
61,12 Kč
služby
246,86 Kč
Po zaokrouhlení měsíčně celkem
2 576,00 Kč
Ordinace č. 11 - univerzální, psychologická poradna
1 596,55 Kč
nájemné 34,52 m2
vytápění, ohřev vody
1 070,12 Kč
vodné+stočné
56,10 Kč
elektřina, společné prostory
73,36 Kč
služby
296,30 Kč
Po zaokrouhlení měsíčně celkem
3 092,00 Kč
Ordinace č. 12 - budova rehabilitace
6 683,59 Kč
nájemné 144,51 m2
vytápění, ohřev vody
4 479,81 Kč
vodné+stočné
234,83 Kč
elektřina, společné prostory
307,08 Kč
služby
1 240,37 Kč
Po zaokrouhlení měsíčně celkem
12 496,00 Kč
Doba nájmu je cca od listopadu/prosince 2012 na dobu
neurčitou.
Minimální cena nájmu: 555,- Kč/m2/rok.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 10. 2012 v 14:00
hod. Podrobné informace jsou zveřejněny na úřední desce
a na internetových stránkách www.mestostankov.cz

Staňkovsko					
Zdravotní středisko – v současné
době probíhají dokončovací práce a
předávání stavby tak, aby v říjnu mohla
proběhnout kolaudace a následně se
v měsíci listopadu mohli do budovy
vrátit stávající lékaři. S obsazením
nových ordinací a se zahájením provozu
rehabilitace se počítá cca od ledna 2013.

Základní škola – rada města uložila
starostovi města připravit do konce roku
2012 veškeré podklady pro vypsání
konkursu na ředitele/ředitelku Základní
školy Staňkov tak, aby konkurz mohl být
vypsán nejpozději v lednu 2013 s tím,
aby nový ředitel /nová ředitelka se ujal/a
funkce nejpozději k 1.8. 2013

Velkoobchod ANATRA s.r.o.
otevírá pro veřejnost od 19. 7. 2012 prodejní sklad
s hygienickým sortimentem
Nabízíme:
- čistící prostředky, úklidové pomůcky
- dez. prostředky na údržbu bazénů
- toaletní papíry, ubrousky, papírové ručníky
Otvírací doba: každý čtvrtek od 8:00 do 16:00 hod.
Adresa: ANATRA s.r.o., areál AGRO Staňkov, bývalá
hala Florians, vstup do areálu z ulice Jankovského

www.anatra.cz
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tel. 724 393 314

Město Staňkov, ač jej k tomu neváže
žádný vlastnický ani jiný titul,
v letošním roce nechalo opravit na
vlastní náklady střechu kapličky panny
Marie Lurdské na Mastníku po loňském
odcizení měděných plechů. Poděkování
patří technickým službám a zejména
panu Václavu Soldánovi za precizně
provedenou práci.
starosta

KOUPÍM !!!!!! KOUPÍM !!!!!! KOUPÍM !!!!!!
VŠE K HISTORII STAŇKOVA: STARÉ POHLEDNICE,
FOTOGRAFIE (UDÁLOSTI, DOMY, OSOBY),
PLAKÁTY, REKLAMY, PAPÍROVÉ DOKUMENTY,
NOVINY, ČASOPISY, PIVOVARSKÉ CEDULE,
SKLENICE, AKCIE, PODTÁCKY, LÁHVE S NÁPISY,
KORUNKOVÉ UZÁVĚRY, JÍZDENKY ZE
STAŇKOVSKÉHO NÁDRAŽÍ, ODZNAKY, LEGITIMACE
A DALŠÍ VĚCI.
OLDŘICH KORTUS
Telefon: 777 891 373
Email: o.kortus@post.cz

Filmové hvězdy opět míří na JUNIORFEST 2012
S počátkem nového školního roku se již popáté aktivizuje
činnost realizačního týmu mezinárodního filmového festivalu
pro děti a mládež JUNIORFEST 2012. Letošní ročník se
uskuteční od soboty 3. listopadu do středy 7. listopadu
v Horšovském Týně, Plzni, Dobřanech a v pozdějším termínu
i v Přešticích.
Opět je připravena kvalitní kolekce filmů pro děti a mládež
včetně mnoha doprovodných akcí. V sobotu 3. listopadu
bude od dopoledních hodin horšovskotýnské náměstí
dějištěm festivalového jarmarku se zajímavým doprovodným
programem. Svůj velký stan zde bude mít i letošní hlavní
mediální partner festivalu TV BARRANDOV. Právě na
tomto místě můžete čekat asi nejvíce překvapení v podobě
hodnotných dárků spojených s oblíbeným pásmem
ANIMÁČEK. Na jevišti se postupně vystřídají např. dětští
ochotníci pod vedením manželů Lahodových, žonglérská
škola, celorepublikově oblíbená skupina 5 Angels nebo
herci z filmu „Tady hlídám já“ včetně Lukáše Vaculíka, Pavla
Nového a Kláry Jandové. Právě oblíbené filmové tváře
budou součástí jízdy historickými vozidly, která bude taktéž
v odpoledních hodinách startovat z horšovskotýnského
náměstí. V průběhu celého festivalu přijede na festival celá
řada nejoblíbenějších herců, hereček a režisérů.
V neděli 4. listopadu od 14:00 se v prostorách hradu a zámku
Horšovský Týn uskuteční velké setkání herců z oblíbené
české filmové pohádky „S čerty nejsou žerty“. Právě tato
akce bude součástí retrospektivy pana režiséra Hynka
Bočana, který letos převezme festivalové ocenění „Zlatá
I v letošním roce hledají organizátoři festivalu
rafička“.
dobrovolníky,
kteří vypomůžou v průběhu festivalu.
Na festivalu bude uvedeno i nové pokračování Asterixe a
Kontakt:
festivalovyreporter@juniorfest.cz
Obelixe. Na tomto představení budou všechny zakoupené
Touto drobnou ochutnávkou jste srdečně zváni
vstupenky slosovány a jeden z diváků společně s doprovodem
na
JUNIORFEST 2012. Více informací o programu
se pojede podívat do skutečného Asterix parku v Paříži.
naleznete na www.juniorfest.cz

Staňkovsko					
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Teplotní rekord

Počasí je každý rok jiné, neopakovatelné. Průběh
letošního není možné přirovnat k žádnému předešlému
roku. Zima, především měsíc únor, byla mimořádně
studená, a to průměrnou měsíční teplotou nižší o 4,5 oC.
Měsíce březen a květen byly naopak teplejší o 2,4 oC,
červen o 1,9 oC a srpen o 1,8 oC. Úhrn srážek za část
letošního roku je nižší, než je dlouhodobý normál.
V srpnu letošního roku, přesně 20. v 15,20 hod. letního
času byla naměřena nejvyšší teplota v historii sledování
meteorologických údajů ve Staňkově (od roku 1947), a
to 37,4 oC. Počasí v části letošního roku, to je leden až
srpen můžeme charakterizovat jako teplé až velmi teplé a
sušší s úhrnem srážek 83 % dlouhodobého normálu.
František Pátý

Přívalový déšť

Ze soboty 25. 8. na neděli 26. 8. 2012 kolem půlnoci se
nad Staňkovem doslova roztrhla obloha a během zhruba dvaceti
minut napršelo od 22 do 40 mm dešťových srážek. Následkem
toho byla mohutná vlna vody a bahna, která se přivalila od
Krchleb, kde shodou okolností bylo čerstvě oseté pole, vyčištěná
koryta u silnice a posekaná louka u bývalé vodárny. Zbytky trávy,
větví a bahna tvořily hráze na hradbách soukromých pozemků
a po jejich protržení se bahnitá směs převalila přes zahrady a
domy, které jí stály v cestě, a vyvalila se až do Rašínovy ulice
u pomníku. Od nedělního rána pak členové SDH pomáhali
s úklidem škod postiženým obyvatelům.
Od pondělí 27. 8. 2012 bylo započato s úklidovými
pracemi příkopů nad Staňkovem směrem ke Krchlebům. AGRO
Staňkov a.s. provedlo opatření k omezení splavu ornice a
snížení rychlosti přívalové vody z polí nad Staňkovem vyoráním
několika pruhů brázd v poli.
<Dvůr nejvíce postiženého domu v Jiráskově ulici
Ze staňkovské kroniky 1945, 21. srpna
Na úsvitu dlouho očekávaného světového míru odešel, nedočkav se lepšího svého osudu, nezapomenutelný
sovětský příslušník Vasil Borsjik,člen americké posádky, t.č. ve Staňkově.
Zasažen tragickou smrtí při automobilové jízdě u Bukovce, v neděli, dne 19. srpna 1945, v nadějném věku 19 let.
Všemi, obzvláště místní mládeží, ctěný Vasil byl za doprovodu místní hudby, amerických kamarádů, praporem americkým,
sovětským a praporem americké místní kolony, skautů a skautek, mládenců a družiček a četného místního obyvatelstva
doprovázen k věčnému odpočinku, v bratrské zemi slovanské, v úterý 21. srpna 1945 v 16.30 h. z hotelu Felix na staňkovský
hřbitov.
Kondukt doprovázel americký kapitán duchovní, podle anglikánského zvyku. Za znění lesního rohu a skloněných praporů
byla tělesná schránky uložena do hrobky. Nad hrobem se rozloučil student Fronk za mládež. Katafalk byl obklopen četnými
věnci a kyticemi se stuhami od svých amerických kamarádů, staňkovské mládeže, skautů a jiných. U rakve stála čestná
vojenská stráž.
Pohřeb byl slavnostní, na který Staňkov i Američané tak snadno nezapomenou.
21. VIII. 1945 zapsal Emanuel Kubla, kronikář staňkovský
Kondukt - průvod při smutečních příležitostech 							

Luboš Holeček

Staňkovsko					
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Nový staňkovský farář

Jmenuji se Wojciech Pelowski
a jsem od letošního roku novým
farářem ve Staňkově. Narodil jsem
se 19. 9. 1970 nedaleko Gdaňsku
v malé vesnici v rodině zemědělců
jako první z deseti dětí. Do svých
šestnácti let sem žil v malé vesničce
u Kašapských jezer, lesů a polí. Bylo
to moc krásné období mého života. V
patnácti letech jsem ukončil základní
vzdělání, poté jsem pracoval v
loděnici ve Gdyni, kde jsem studoval
na Střední technické loděnické škole.
Po maturitě jsem zde dále pracoval
až do vojny, kde jsem strávil dva
roky. Po vojně jsem se rozhodl
studovat na teologické fakultě v Toruni, kde jsem se učil dalších šest let.
Mojí velkou láskou byl řád františkánů. V polském Orlíku byly
sestry františkánky, ke kterým jsem chodil ministrovat a na náboženství.
Právě tam se nejspíš rozhodlo, že jsem později nastoupil do semináře.
Moje kněžské povolání se tedy zrodilo u sestřiček františkánek.
Do České republiky jsem se dostal také díky řádu františkánek.
Už když jsem měl volný čas v době studií v semináři, jezdil jsem do
Čech. Velmi mě chytilo za srdce, že jsou tady takové krásné kostely,
ale prázdné. Je tady málo kněží a řeholních povolání. Proto jsem
začal přemýšlet o práci na českém území. Jednou na exerciciích
jsem poznal kněze, který mi domluvil schůzku s otcem biskupem
Františkem Radkovským. Setkání se uskutečnilo v roce 2009. A od
1. září 2009 jsem nastoupil do Plzeňské diecéze. Dostal jsem dekret
od otce biskupa Mons. Františka Radkovského do farnosti Ostrov
– Jáchymov, kde jsem strávil krásné tři roky života. S češtinou mi
pomáhala paní profesorka Lída Hanzlová, která mě také učila němčinu,
a za to jsem jí vděčný. Za tři roky jsem poznal spoustu dobrých a
milých lidí. Začátky byly těžké, ale díky všem dobrým lidem jsem vše
zvládl a realizoval jsem se ve svém kněžském povolání.		
1. června mě otec biskup Mons. František Radkovský
pozval na pohovor, kde jsem se dozvěděl, že nastupuji od 1.srpna
2012 do farnosti Staňkov. Začínám tedy na novém působišti v nové
farnosti, budu rád za každý názor, poznámku, návrh, pomoc ve
farnosti od Vás farníků. Za veškeré dobro a pomoc pán Bůh zaplať.
Rád vás všechny poznám a uvítám na faře a především v kostele.
Mše svaté jsou každou neděli v 10 hodin a v týdnu v 17
hodin, kromě pátku, kdy je mše v 8 hodin. První čtvrtek a první pátek
je možnost adorací po mši svaté. Nebojte se přijít i s malými dětmi, v
kostele je pro ně připravený dětský koutek, kde si mohou v klidu hrát.
V měsíci říjnu se budeme modlit před každou mší svatou růženec, na
který jste rovněž všichni zvaní. Svěřujeme naši farnost a naše rodiny
Panně Marii, ať nám vyprošuje potřebné milosti u svého syna Ježíše
Krista na každý den našeho života. 				
		
V listopadu začínají dušičkové pobožnosti, a tak se
jako obvykle setkáme na staňkovském hřbitově 2. listopadu v 16 hodin
a budeme se modlit za naše zemřelé. V 17 hodin se pak bude za všechny
odpočívající na zdejším hřbitově sloužit mše svatá ve farním kostele.
Můžete přihlásit své děti na výuku náboženství, která bude
probíhat každý pátek ve 14,30 hodin na faře. Dále máte možnost
připravovat se na svátosti: křest, první svaté přijímaní, biřmováni…
Po každé mši svaté jste všichni zvaní do farního sálu na
kávu i něco k ní… Můžeme si popovídat na každé téma.
Lze se i přihlásit do našeho Svatojakubského sboru, všichni jsou
velmi vítaní. Zkoušky jsou od poloviny října každou neděli v 16 hodin.
Budu se snažit s vámi co nejlépe spolupracovat ve
farnosti a v obci, aby nás to všechno vedlo k jedinému cíli, k
Božímu Království! Ježíš říká: „Přijďte ke mně všichni, kdo se
lopotíte a prohýbáte pod břemenem, a já vám ulehčím.“ (Mt 11,28)
Prosím, využijte mou nabídku. A pojďme spolu tou cestu,
kterou nám ukázal sám Pán Ježíš, a když nám bude těžko, máme
přímluvčí, Pannu Marii. A Ona dokáže všechno. Jen věřme.
			
Vás duchovní otec Vojciech Pelowski

Tábor APALUCHA v Mezholezích u Kdyně

V sobotu 14. 7. 2012 jsme se my, oddíl Dráčat z TOM Stříbrná
rosa Staňkov, sešli na nádraží ve Staňkově, odkud jsme
v devět hodin odjeli vlakem na Domažlice. V Domažlicích jsme
přestoupili na vlak do Kdyně. Ze Kdyně už jsme museli do
Mezholez po svých. Hned první večer byly děti rozděleny do čtyř
skupinek – rodin, které si měly vymyslet svá příjmení. Vedoucím
byli představeni Sněhulkovi, Koubovi, Truskovi a Simpsonovi.
Instruktorky utvořily vlastní rodinku Zmetků, která měla jen dva
členy, Blážu a Bóžu.
Celý týden se nesl v duchu filmové komedie S tebou mě baví
svět. Proto není divu, že jsme si hráli na zimu. Stavěli jsme
například sněhuláky a kadibudky, plnili jsme disciplíny v zimních
olympijských hrách a závodili jsme při sjezdu na lyžích. To vše
byly soutěže, ve kterých rodiny stály proti sobě.
Každé odpoledne jsme se také vydávali na výpravy za JáTym
(Yetim). Mimo jiné jsme byli na rozhledně Koráb nebo zřícenině
Nový Herštejn, kde jsme vůbec poprvé JáTyho viděli. Vyšlápli
jsme si i kopeček na Rýzmberk, odkud byl krásný rozhled do
širokého okolí. Pod Rýzmberkem jsme vařili smradlavý čaj
z destilované dračí krve, hadího jedu, hvězdného prachu a
z drceného kamene mudrců. JáTyho jsme sice nalákali, ale
chytit se nám ho nepodařilo, protože byl moc daleko. Našli jsme
ale jeho úkryt plný čokolád. V sobotu při svačině jsme z okna
JáTyho zahlédli a hned jsme za ním vyrazili. Podařilo se nám ho
chytit a zjistili jsme, že to byl celou dobu převlečený Vedoucí.
Odpoledne proběhlo vyhlášení výsledků. Sněhulkovi skončili
první, ostatní skupiny byly na druhém místě. Rozdaly se
odměny a večer jsme slavili Silvestr. Bouchli jsme šampáňa a
Slon jako DJ ALBI mixoval muziku dle našich požadavků. Byla
to závěrečná diskotéka. Myslím, že se tábor povedl a že si ho i
ostatní užili tak jako já. Už se těším na další tábor a doufám, že
se taky tak vyvede a bude taky tak super.
					
Terka Karlovcová

Staňkovsko					
Úspěch v národním kole
Olympiády v českém jazyce

Michaela Augustinová získala na konci
školního roku 2011/2012 jako žákyně 9.
třídy první místo v národním kole Olympiády
v českém jazyce. Je to zatím největší
úspěch na soutěžích v historii školy.
27. 9. byla Míša oceněna i na krajském
úřadě, kam byla pozvána spolu s panem
ředitelem a paní učitelkou Schenkovou,
která ji na soutěž připravovala. Míše i
paní učitelce ještě jednou gratulujeme a
přejeme mnoho dalších úspěchů.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA Kulturní akce v LD
V měsíci červenci a srpnu oslavili
významné životní jubileum tito občané
Staňkova
Nová Marie
85 let
Vacík Bohuslav 80 let
Smetana Mojmír 75 let
Zdvořák Josef 75 let
Sokol Josef
70 let
Pořízková Emilie 70 let
Borlová Květuška 80 let
Záhoř Josef
70 let

Staňkov I
Staňkov I
Staňkov II
Staňkov II
Staňkov I
Staňkov II
Staňkov I
Krchleby

V měsíci září oslavili významné životní
jubileum tito občané Staňkova
Springerová Helena 85 let
Kabourek Leopold 80 let
Princlová Marie 80 let
Byrtusová Božena 70 let
Neznámá Marie 70 let

Staňkov II
Krchleby
Staňkov II
Staňkov II
Staňkov II

Blahopřejeme všem jubilantům.
Diamantovou
svatbu oslavili
v měsíci srpnu
manželé Vodrážkovi
z Krchleb.
Přejeme pevné
zdraví, hodně radosti
a spokojenosti.

Zprávy ze základní školy

Prázdniny utekly jako voda a
máme tu opět nový školní rok. V úterý 4.
září jsme přivítali v sále Lidového domu
54 prvňáčků, což je největší počet za
posledních více než deset let. Celkem
máme 17 tříd, počet žáků se zvýšil z 360
na 382.
V tomto školním roce dochází
k několika změnám. Otevřeli jsme třetí
oddělení školní družiny, a navýšili tak její
kapacitu z 50 na 75 žáků. V zájmu dojíždějících žáků jsme využili možnosti dané
změnou vyhlášky a upravili délku některých přestávek, aby dojíždějící žáci lépe
stíhali odjezd autobusů v odpoledních
hodinách. Ze stejného důvodu jsme také
prodloužili dopolední vyučování v některých třídách na prvním stupni na šest
hodin. Pedagogický sbor posílilo několik
nových učitelů. Seznam všech pedagogů a kontakty na ně najdete na webových stránkách školy (www.zsstankov.
cz). Zde se můžete seznámit i s akcemi
školy, školním vzdělávacím programem,
preventivním programem, rozvrhy jednotlivých tříd, jídelníčkem školní jídelny a
s řadou dalších informací.

Taneční kurz - od 8 .9. - lekce probíhají
vždy v pátek nebo v sobotu od 18.00 h
I. prodloužená - 28. 9. od 19.00 h
II. prodloužená - 3. 11. od 20.00 h
Závěrečný ples - 8. 12. od 20.00 h
U diváků bude vyžadováno společenské
oblečení.
Malá muzika Nauše Pepíka
koncert dechové hudby
11. 10. od 18.00 hodin
„HUMOR a MUZIKÁL“
zábavná show baviče Petra Martináka
21. 10. od 18.00 h
Křídlovanka
koncert dechové hudby
9. 11. od 18.00 h
Rockový bál			
rocková taneční zábava
24. 11.
MANDRAGE			
rocková taneční zábava
1. 12.
Březovská desítka		
koncert dechové hudby
13. 12. od 18.00 h
„Legenda o hvězdě“
líbezné vánoční povídání a koledování s
Evou Hruškovou, pořad pro děti 		
18. 12. od 17.00 h

Staňkovsko					
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Kaple panny Marie
Lurdské na Masníku

ŠKOLSKÁ RADA
Ne každý ví, že na Základní škole ve Staňkově pracuje volený
orgán, který zahrnuje tři zástupce rodičů žáků školy, tři zástupce
města a tři zástupce učitelů. Mezi její práva a povinnosti patří:
• vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k
jejich následnému uskutečňování,
• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
• schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných
školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
v základních a středních školách,
• podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
• projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a
navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
• projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli,
orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším
orgánům státní správy,
• podává návrh na odvolání ředitele,
• podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Školská rada v naší škole si klade za cíl být vedle výše
uvedeného také partnerem pro rodiče žáků. Pokud byste měli
jakékoli podněty nebo problémy, se kterými bychom Vám
mohli pomoci, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese
skolskarada@zsstankov.cz
Zástupce školské rady můžete kontaktovat také osobně v rámci
třídních schůzek, kdy Vám bude k dispozici po celou dobu
konání schůzek v ředitelně školy.
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Opis zápisu z farní kroniky
staňkovské z roku 1898:
Na vrchu zvaném Schmalzberg
k východu počato se stavbou kaple
panny Marie Lourdské. Veškerý
náklad ponesou slečny Leitlovy
ze vsi Staňkov, neteře to † kněze
Petra Hagenauera, jemuž pamětní
deska ve farním chrámu Páně
zasazena. Plán zhotovili beuronští
mniši v Praze.
Ano, v roce 1898 byla
postavena a 2. 7. 1898 slavnostně
vysvěcena kaple panny Marie
Lurdské na vrcholu Masníku. Byly zde konány poutě i různé slavnosti,
je to místo krásné, tiché a přímo lákající k nedělním procházkám a
odpočinku. Stavba přežila války, komunistický režim v době socialismu
zažila těžké chvíle, koncem osmdesátých let minulého století byla
tak poničena, že hrozil její zánik, přesto byla několika nadšenými
obyvateli města Staňkova v devadesátých letech zcela opravena do
dnešní podoby. Opět se zde konaly bohoslužby a opět se stala na
mnoho let poutním místem mnoha místní občanů a turistů, neboť se
nachází na trase turistické stezky „ Po stopách Jiráskovy Lucerny“.
Bohužel v roce 2011 nepřežila nájezd ziskuchtivých sběračů
kovů, a tak vzala za své velká část měděné střechy a poničeny
byly i části krovu, přestože byla střecha kaple zabezpečena proti
povětrnostním vlivům, fasáda částečně utrpěla v zimním období.
Dnes má kaple opět novou střechu a snad se dočká i dalších oprav.
Opravy zaplatilo město Staňkov, přestože není ani spoluvlastníkem
stavby, ani pozemku. Patří za to dík vedení radnice a všem, kteří se na
opravě kaple a údržbě okolí podílí. 		
Luboš Holeček

ODBOR TURISTIKY
TJ SOKOL STAŇKOV
Vás srdečně zve
v sobotu 13. října 2012
na XXXIV. ročník dálkového pochodu a
cykloturistické akce

SMYČKA
RADBUZY

Slavnost vysvěcení kaple 2 .7. 1898

Kaple v 70. letech minulého století

5 pěších tras
10 km: Staňkov – Krchleby – Hlohová – Staňkov
15 km: Staňkov – Krchleby – Výtůň – Staňkov
25 km: Staňkov – Kacerna – Merklín – Staňkov
30 km: Staňkov – Kacerna – Hráz – Ptenín – Merklín –
Staňkov
50 km: Staňkov – Kacerna – Chudenice – Stará Ves – Netřeb
– Staňkov
Pro cyklisty jsou připraveny cyklotrasy 30, 50 a 70 km.
Prezentace před startem v sokolovně od 7 do 12 hodin.
Ubytování je možné ve vlastních spacích pytlích v sokolovně
nebo v ubytovně.
Občerstvení na trasách i v cíli, dobrou pohodu a pěkné počasí
zajišťují pořadatelé, kteří se těší na Vaši účast.

Kaple před opravou v r.1991
			

Kaple před poničením sběrači kovů 		

Staňkovsko					
ÚSPĚŠNÉ LÉTO
STAŇKOVSKÝCH
„LIFTERŮ“
Pro „liftery“
ze Staňkova nejsou
prázdniny pouze klidem a odpočinku v podobě dovolených a jiných aktivit s létem spojených, ale i obdobím
různých soutěží v silových disciplínách na
mezinárodní nebo národní úrovni. Významným dnem byla pro staňkovské siláky sobota
14. července. V tomto termínu se uskutečnily dva závody, na kterých měl Fitness club
Staňkov své zástupce. Prvním závodem byla
Národní soutěž v tlaku a druhým závodem
14. mezinárodní mistrovství ve zvedání kamene. Prvně jmenovaného závodu, Národní
soutěže v tlaku, který se konal pod záštitou
městské části Prahy 9 a Ronnie.cz, se zúčastnil Tomáš Tauer. V silně obsazeném závodu
za účasti siláků z Čech a Moravy obsadil
Tomáš ve své kategorii Masters (nad 90 kg)
výborné druhé místo, kdy vytlačil činku o
hmotnosti 160 kg. Druhého závodu, 14. ročníku mezinárodního mistrovství ve zvedání
kamene, pořádaného v rámci Babylonského
léta se zúčastnili dva zástupci Fitness clubu –
bratři Karel a Luboš Radovi. Každý z bratrů
soutěžil v jiné hmotnostní kategorii, Karel ve
váze do 100 kg a Luboš v kategorii do 85 kg.
V silně obsazeném závodu (hlavně soutěžícími ze SRN, specialisty na tyto disciplíny)
oba bratři obsadili velmi pěkná 4 místa. Oba
závodníci si zároveň v této disciplíně zlepšili
své „osobáky“, kdy Luboš kámen o hmotnosti 200 kg vytáhl do výšky 89,1 cm (vloni
stejnou váhu do výšky 74,2 cm). Stejně tak
Karel, který kámen o hmotnosti 225 kg vytáhl do výšky 91 cm (vloni stejnou váhu do
výšky 88 cm). Přejeme všem mnoho dalších
sportovních úspěchů.

I. ročník Staňkovský trojboj 2012

V sobotu 15. 9. 2012 od 15.00 hod. proběhl
v prostorách Fitnessclubu Staňkov I. ročník
Staňkovského trojboje 2012. Celkem se soutěže zúčastnilo 11 soutěžících. Soutěžilo se
v benchpressu, dřepu a přítahu na hrazdě. V
každé disciplíně se soutěžilo na počet opakování s hmotností činky, která byla polovinou
váhy soutěžícího. Samozřejmě vyjma přítahů,
kde se každý soutěžící musel „poprat“ se svojí váhou. Nerozhodoval věk soutěžícího, ale
pouze a pouze jeho hmotnost. V jednotlivých
disciplínách byly zaznamenány velmi pěkné
výsledky, kdy v benchpressu za účasti všech
11 soutěžících zvítězil Radek Gallas (45 kg
činku vytlačil celkem 79x) před druhým Mírou Ježkem st. (45 kg činku vytlačil 62x) a
třetím Mírou Ježkem ml. (37,5 kg činku vytlačil 56x). Po benchpressu následovala druhá
disciplína - dřep. Na dřep nastoupilo celkem
8 borců. V této disciplíně zvítězil Václav Tícha, který s činkou o hmotnosti 30 kg provedl
celkem 110 dřepů. Druhý byl Míra Ježek ml.,
který s činkou o hmotnosti 37,5 kg udělal
celkem 70 dřepů. Třetí místo pak obsadil Tomáš Fejtek, který s činkou o hmotnosti 32,5
kg udělal 55 dřepů. Závěrečnou disciplínou
trojboje byly přítahy na hrazdě. Do této soutěže nastoupilo 9 soutěžících. První místo výkonem 32 přítahů obsadil Bohuslav Šlehofer
před druhým Mírou Ježkem ml. s 15 přítahy
a třetím Václavem Tíchou se 14 přítahy. Na
závěr soutěže proběhlo vyhodnocení každé
disciplíny, kdy první tři soutěžící obdrželi
diplom, pohár a věcnou cenu. Rovněž proběhlo vyhlášení i absolutního pořadí I. ročníku Staňkovského trojboje. Započteny byly
výsledky pouze soutěžících, kteří nastoupili
na všechny tři disciplíny. Historicky prvním
vítězem této soutěže se stal Míra Ježek ml.
před druhým Vaškem Tíchou a třetím Frantou Maierem. Po skončení odpoledního klání
měli možnost všichni soutěžící se občerstvit
a posedět u ohně až do večerních hodin.
		

Během letní přestávky došlo ve Fotbalovém klubu Staňkov k několika
důležitým změnám. Pro nedostatek hráčů
bylo zrušeno B mužstvo, které už minulý
ročník dohrávalo soutěž jen s největšími
obtížemi. Zároveň ale byl poměrně
výrazným způsobem posílený tým pro I.
B třídu, což se na výsledcích projevilo už
v přípravném období, kdy Staňkov sehrál
velice dobré zápasy i s týmy z vyšších
soutěží.
Do podzimních mistrovských bojů
vstoupilo mužstvo vedené trenérem
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Bc. Tomáš Tauer

Milanem Kucharičem velice dobře, po
třech odehraných kolech mělo na kontě
osm bodů. Věřme, že tento trend bude
pokračovat a fotbalisté svou hrou přilákají
do ochozů další fanoušky, kteří v poslední
době neměli mnoho důvodů k radosti, a
i proto si možná cestu na hřiště raději
rozmysleli.
Radost v rámci oddílu FK Staňkov
udělali v předchozí sezoně sobě i svým
příznivcům starší žáci, kteří přesvědčivě
vyhráli okresní přebor a od nové sezony
opět hrají krajskou soutěž. A první
výsledky naznačují, že ani o patro výš,
ve společnosti silnějších protivníků, by
neměli být bez šancí. Na výraznější
zlepšení naopak čeká tým dorostu.
V soutěžích dále působí mladší žáci, dva
celky přípravky a zapomenout nelze ani

Národní soutěž v tlaku Bomba Gym Cup
2012

Tomáš Tauer v akci se 160 kg
14. ročník mezinárodního
mistrovství ve zvedání kamene Babylon 2012

Karel Rada v akci s 225 kg

Luboš Rada v akci s 200 kg
na C mužstvo dospělých ve IV. třídě.
Začátkem září zahájili soutěž futsalisté
Ajaxu Staňkov B, kteří obhajují stříbrnou
příčku v okresním přeboru. V listopadu pak
A tým Ajaxu čeká zahájení bojů v divizi.

Vychází každé dva měsíce.Vydává město Staňkov, Nám.
TGM 35, 345 61 Staňkov. Řídí redakční rada: Vedoucí
- Josef Steinbach, zástupce - Ferda Schenk, Slávka
Schenková, 900 ks výtisků ZDARMA. Zveřejněné
články nemusí být shodné s názorem redakce. Reg.č.
340 1000 389

Příspěvky do Staňkovska posílejte na
adresu: steinbachj@quick.cz nebo
slon.slavka@tiscali.cz
Uzávěrka dalšího čísla je 9.11.2012

